Love

4

BRANDS

!2

Na wstępie
Sympatia do marki zwiększa chęć zakupu jej produktów. Pokazują to
dane sprzedażowe i potwierdzają sami konsumenci, spośród których
3/4 deklaruje, że chętniej kupują marki, które lubią. Postanowiliśmy
więc w ramach Mobile Institute, sprawdzić, jakie marki Polacy darzą
ciepłymi uczuciami i jakie mają wobec nich oczekiwania. Okazuje się,
że nie tak łatwo zaskarbić sobie sympatię pragmatycznych polskich
konsumentów. Naszą lojalność wobec marek warunkujemy często nie
tylko jakością produktów i ich odpowiednią ceną, ale też organizacją
atrakcyjnych promocji, działaniami z obszaru CSR, czy dostępnością
marki w wielu kanałach sprzedaży, między innymi cyfrowych.
Nieprofesjonalna obsługa potrafi zniechęcić do dalszych zakupów
nawet 75% konsumentów w niektórych grupach wiekowych, podobnie
jak pogorszenie jakości produktów, czy dezinformacja na poziomie cen,
czyli np. różnice w cenach w sklepach stacjonarnych i internetowych.
Badanie przynosi wiele ciekawych wyników w kontekście preferencji
w stosunku do marek osób z różnych pokoleń. Młodzi konsumenci
okazali się być bardziej powściągliwi, jeśli chodzi o wskazywanie
ulubionych marek, ale jednocześnie bardziej tolerancyjni dla ich
drobnych „potknięć”.
Zapraszam do lektury raportu. Mam nadzieję, że dostarczy Ci
niezbędnej wiedzy i pomoże w planowaniu działań biznesowych.
W razie pytań, jestem do Twojej dyspozycji. Chętnie też poznam Twoją
opinię o opracowaniu.

Katarzyna Czuchaj-Łagód
Dyrektor zarządzający
Mobile Institute
kasia@mobileinstitute.eu
664 446 226
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O badaniu

Niniejszy raport powstał na podstawie badania zrealizowanego
przez Mobile Institute na grupie 1047 internautów. Badanie
zostało przeprowadzone z wykorzystaniem metody CAWI
(Computer-Assisted Web Interview) - responsywnych ankiet
elektronicznych emitowanych na stronach www oraz w wysyłce
mailowej. Dane zebraliśmy we wrześniu 2018 roku.

W badaniu poruszyliśmy kwestię ulubionych marek Polaków.
Naszym celem było poznanie tego, jakie wymagania wobec marek
mają polscy konsumenci, czego oczekują od komunikacji markaklient oraz jakie zachowania przekreślają markę w ich oczach.

Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi
analitycznej i odpowiada strukturze polskich internautów
w wieku 15 i więcej lat pod względem płci, wieku i wielkości miejsca
zamieszkania.

W analizie wzięte zostały pod uwagę tylko kompletne ankiety.

W badaniu i raporcie przez Pokolenie Z rozumiemy osoby urodzone
po 1996 roku, Young Millennials (młodsi milenialsi) - osoby
urodzone w latach 1990-1995, Old Millennials (starsi milenialsi) osoby urodzone w latach 1984-1989, Xennials - osoby urodzone
w latach 1975-1983, Pokolenie X - osoby urodzone w latach
1965-1974 oraz Silver Power - osoby urodzone w latach
1946-1964.

Raport Love 4 Brands | Luty 2019

Najważniejsze

WYNIKI

!6

Czy wiesz, że …

Ulubione marki Polaków należą najczęściej do kategorii odzieżowej

1

(25%), obuwniczej (20%), jak również spożywczej (16%) i urodowej (16%).
Na kolejnych miejscach znalazły się elektronika, sport oraz biżuteria
i akcesoria, Najmniej ulubionych marek polscy konsumenci mają
w kategorii artykuły dziecięce i edukacja.

Polacy, zdecydowanie najczęściej, okazują markom sympatię przy

2

pomocy poleceń, rekomendując swoim znajomym produkty czy usługi
danej marki (28%). Śledzą też profile marek w mediach
społecznościowych (16%) i biorą udział w konkursach organizowanych
przez markę (17%).

Marka, aby zasłużyć na miano ulubionej, musi - zdaniem Polaków -

3

spełnić wiele wymagań. Przede wszystkim polscy konsumenci oczekują
niskiej ceny (43%), a następnie wysokiej jakości oferowanych produktów
i usług (36%).

Oczekiwania wobec marek dotyczą różnych obszarów związanych z jej
funkcjonowaniem. Najważniejszym z nich jest promocja, na którą

4

wskazało 31% badanych konsumentów. Na kolejnym miejscu znalazły
się oczekiwania związane z produktami i usługami (20%), a na trzecim
śledzenie opinii klientów (17%). Ten ostatni aspekt jest ważniejszy
w przypadku mężczyzn (21%), którzy także zdecydowanie częściej niż
kobiety cenią sobie innowacyjność marki (22%).
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Większość, bo 55% Polaków, ma obojętny stosunek do współpracy

5

pomiędzy marką a znaną osobą. Pozytywnie odnosi się do tego
rodzaju działań jedynie 19% badanych. Są to przede wszystkim
panowie (28% w stosunku do 19% w przypadku kobiet).

Dwa najczęstsze powody, kiedy Polacy decydują się na rezygnację
z marki, to spadek jakości oferowanych produktów i usług oraz obsługi.

6

Na trzecim miejscu znalazło się nieuwzględnienie przez markę
reklamacji klienta. Mężczyźni częściej zniechęcają się, gdy marka nie
oferuje swoich usług lub produktów przez Internet, bądź nie posiada
mobilnej lub responsywnej strony.

Najbardziej niekorzystna dla marki w oczach jej klientów jest

7

nieprofesjonalna obsługa (24%), która nie posiada wiedzy
asortymentowej (20%). 22% wskazuje też, że do zakupów zniechęcił ich
fakt, że ceny na metkach w sklepie różniły się od tych, które trzeba było
faktycznie zapłacić.

Nieprofesjonalna obsługa zniechęciła do marki 76% przedstawicieli

8

pokolenia Silver Power, czyli w wieku 55+ lat. Z kolei najmłodsze osoby
w największym stopniu zwracają uwagę na to, czy marka oferuje takie
same ceny i promocje we wszystkich kanałach swojej sprzedaży.
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Ulubione marki Polaków

W jakich kategoriach marki w największym stopniu skradły serca
Polaków? Okazuje się, że w tej kwestii prym wiodą marki odzieżowe.
Kategoria ta uzyskała 30% wskazań. Na „podium” w zakresie
okazywanej sympatii znalazła się także branża obuwnicza (25%) oraz
spożywcza (19%). Przyglądając się wynikom w podziale na płeć
badanych widzimy, że dla mężczyzn ulubione marki to te z kategorii
odzieżowej oraz sportowej (po 24% wskazań), natomiast dla kobiet
zaraz za odzieżą i obuwiem znajduje się kategoria uroda (24%).
Najwięcej różnych kategorii zaznaczyły osoby pochodzące ze wsi,
natomiast, co ciekawe, aż 58% badanych z największych miast nie
potrafiło określić konkretnych branż, w których mają swoje ulubione
marki.

Wykres 1: W jakich kategoriach masz swoje ulubione marki?
Raport Love Brands, N=1037, internauci

30%
25%

24%
19% 18%

16%

13% 13% 12%
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Biorąc pod uwagę wiek badanych widać, że ulubione kategorie
zakupowe różnią się w zależności od pokolenia, do jakiego należą
badani. Poniżej przedstawiamy „top 3” kategorie w podziale na
generacje.

Pokolenie Z
25%

obuwie

24%

odzież

Young Millennials

23%

sport

Old Millennials
23%

21%

20%

uroda

obuwie

odzież

Pokolenie X
36%

19%

17%

16%

odzież elektronika uroda

Xennials
23%

21%

20%

uroda

obuwie

odzież

Silver Power
36%

32%

30%

32%

30%

produkty odzież
spożywcze

uroda

produkty odzież
spożywcze

uroda
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Build a lifestyle
around your
brand, and the
audience will
follow.
[Eva Chen]
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Wykres 2: W jakich kategoriach masz swoje ulubione marki? [liczba kategorii]
Raport Love Brands N=1037, internauci

Pokolenie Z

1,33

Young Millenials

1,34
2,07

Old Millenials

1,54

Xenials

1,92

Pokolenie X

3,30

Silver Power

Warto zauważyć, że w zależności o wieku różna jest liczba kategorii,
w których konsumenci mają swoje ulubione marki. Analizując dane,
widać, że najmniej takich lubianych kategorii wskazują osoby
najmłodsze (15-18 lat). Oni lubią marki głównie w branży sportowej
i urodowej.

Wykres 3: W jakich kategoriach masz swoje ulubione marki?
Raport Love Brands, N=1037, internauci
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Wykres 4: W jakich kategoriach masz swoje ulubione marki? [liczba kategorii]
Raport Love Brands N=1037, internauci
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1,60
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1,81

miasto 100-200 tys.

2,13

miasto 200-500 tys.

1,13

miasto > 500 tys.

Patrząc na miejsce zamieszkania konsumentów, widać, że mieszkańcy
miast największych mają najmniej ulubionych marek. Być może jest to
kwestia dużej ich dostępności i swego rodzaju „przesytu”. Widać także,
że branża modowa ma najwięcej zwolenników niezależnie od miejsca
zamieszkania badanych. W największych miastach ulubione marki
konsumenci mają też najczęściej w kategoriach takich jak obuwie, sport
i artykuły dziecięce, ale wskazania na nie nie przekroczyły w żadnym
przypadku 15%.
Wykres 5: W jakich kategoriach masz swoje ulubione marki?
Raport Love Brands, N=1037, internauci
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Zapytani o konkretne ulubione marki, Polacy podali wiele nazw. Jednak
wiele z nich się powtarzało i dzięki temu mogliśmy określić te, które są
darzone sympatią przez największą liczbę konsumentów. Najwięcej
osób wskazało Nike. Spontanicznie tę markę wymieniło 9,8% badanych.
Na kolejnych miejscach znalazły się Adidas, Puma, Samsung, H&M,
Sony, Zara, Pepsi, LG, Reserved, BMW i Audi. Polacy tez darzą dużą
sympatią dyskonty. Wysoko wsród ulubionych, spontanicznie
wskazywanych marek (na 10-tym miejscu) znalazła się sieć dyskontów
spożywczych Lidl, a niedaleko za nią (na 15-tym miejscu) - Biedronka.
Dlaczego konsumenci wybrali właśnie te marki? Badani tłumaczą to
przede wszystkim ich nowoczesnością, wysokiej jakości produktami,
estetyką i dobrym stylem, a także faktem, że sprawiają, iż konsumenci
czują się w nich lub z nimi dobrze i komfortowo.
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Uwielbiam tę markę ponieważ…

Produkty tej marki są najwyższej
jakości, wręcz niezawodne.
Najlepiej się czuję w sportowych
ubraniach, ale tu zawsze znajduję tez coś
na kolacje przy świecach.
KOrzystam z ich usług od wielu lat i ani
razu się nie zawiodłem.
Są profesjonalni w tym, co robią, mają
niezawodny sprzęt.
Robią rzeczy o wysokiej jakości
i jednocześnie w przystępnej cenie
Posiadają w swoich kolekcjach
najmodniejsze towary.
Samsung robi najlepsze telefony, Mazda
stoi u mnie w garażu już od lat, a Wedel
to moja ulubiona czekolada.
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Wyrażanie sympatii

Przyjrzyjmy się teraz temu, w jaki sposób sympatia do marek jest
okazywana przez konsumentów. Okazuje się, że najczęściej dzieje się to
za pomocą poleceń. Internauci rekomendują swoim znajomym
produkty i usługi danej marki (31%). Następnie, choć dwukrotnie
rzadziej, śledzą profil ulubionej marki w social mediach. Co ciekawe, to
mężczyźni wskazali nieco więcej sposobów na wyrażanie swojej
sympatii dla marek. Uzyskali od +4.do +7p.p. przewagi w zasadzie w
przypadku każdej analizowanej aktywności. Częściej też generalnie
wyrażają sympatię dla marek. Nie robi tego tylko 23% panów, a 32%
kobiet.

Wykres 6: Jak wyrażasz swoją sympatię do marki?
Raport Love Brands N=1037, internauci

32%

31%

16%

14%

14%

12%

12%

polecam jej produkty / usługi znajomym
śledzę jej profile w social mediach
biorę udział w konkursach organizowanych przez markę
udostępniam publikowane przez markę treści
zgłaszam pomysły na rozwój marki
biorę udział w eventach organizowanych przez markę
żadne z powyższych
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Patrząc z kolei na wiek badanych, widać wyraźnie, że im starsi
konsumenci, tych chętniej wyrażają sympatię dla marki, a „wachlarz”
aktywności z tym związanych jest w ich przypadku o wiele bogatszy niż
wśród przedstawicieli pokoleń Y i Z. Osoby w wieku 55+ częściej
polecają produkty lubianych marek i biorą udział w organizowanych
przez nie konkursach i eventach, a także śledzą marki w social mediach
i udostępniają ich treści. Młodsi natomiast (w wieku 20- i 30 lat),
najczęściej pozostają przy śledzeniu marek w mediach
społecznościowych i zgłaszają pomysły na nowe produkty. Dość bierni
i niechętni pod względem wyrażania sympatii dla marek są
przedstawiciele pokolenia X i młodsi milenialsi.

Wykres 7: Czy wyrażasz swoją sympatię do marki?
Raport Love Brands N=1037, internauci

87%

Silver Power

61%

Pokolenie X

39%
78%
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21%
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Wykres 8: Jak wyrażasz swoją sympatię do marki? [średnia liczba aktywności]
Raport Love Brands N=1037, internauci
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The strength of
brand loyalty
begins with how
your product
makes people
feel.
[Jay Samit]
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Wymagania wobec marek

Aby zasłużyć na miano ulubionej przez Polaków, marka musi spełnić
wiele wymagań. Cytowane wypowiedzi konsumenckie już w pewnym
stopniu zasugerowały, że są to dość praktyczne wymagania. Poniższe
dane pokazują to jeszcze wyraźniej. Przede wszystkim polscy
konsumenci oczekują wysokiej jakości oferowanych produktów (33%),
a następnie - niskiej ceny (32%). To ciekawe w kontekście wyników
pokazujących, że w rozmaitych kategoriach zakupowych generalnie
wciąż to jednak cena ma większe znaczenie. Najwyraźniej do
pozyskania sympatii i lojalności konsumentów potrzeba czegoś więcej jakości. Im większe miejsce zamieszkania badanych, tym coraz mniej
staje się istotna cena a coraz ważniejsza jakość. Popularność,
ekologiczność i zaangażowanie społeczne zostały wskazane przez
jedna piątą badanych osób i są wyraźnie bardziej istotne w przypadku
kobiet. Niska cena jest zdecydowanie najważniejsza dla najstarszej
grupy wiekowej, czyli pokolenia „Silver Power” (75%). Osoby należące do
Pokolenia X stawiają już częściej na wysoką jakość (47%), podobnie jak
pokolenie Z (35%) i młodsi milenialsi (32%),

Wykres 9: Czego oczekujesz od marek?
Raport Love Brands, N=1037, internauci

33%

32%
23%

wysokiej jakości produktów/usług
otwartości na opinie swoich klientów

23%

niskiej ceny
ekologiczności
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Co ciekawe, to najstarsi konsumenci wskazują średnio najwięcej cech, jakie musi mieć marka,
aby ją lubić. Trzeba jednak wziąć tu poprawkę na bardzo liczne wskazania na element ceny,
które zawyżają tę średnią. Warto też zauważyć, że im młodszy badany, tym jednak średnio
wskazał mniej wymaganych cech marki i jednocześnie, wskazania na poszczególne elementy
były bardziej wyrównane. Dwa czynniki pozostają jednak niezmiennie najważniejsze,
niezależnie od pokolenia. To wysoka jakość i niska cena. Ich kolejność może się zmieniać,
ale to wciąż „top 2”.

Pokolenie Z

35%

wysoka
jakość

32%

25%

niska
cena

Young Millennials

21%
zaangażowanie
społeczne

Old Millennials

35%

34%
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cena

wysoka
jakość

25%

popularność

Pokolenie X

wysoka
jakość

25%

24%

niska
cena

otwartość
na opinie

Xennials

33%

niska
cena

32%

24%

wysoka zaangażowanie
jakość
społeczne

Silver Power
70%

47%

42%

41%

32%

19%
wysoka
jakość

niska
cena

otwartość
na opinie
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Obszary oczekiwań

Oczekiwania wobec marek dotyczą różnych obszarów związanych z jej
funkcjonowaniem. Najważniejszym z nich jest promocja, na którą
wskazało 31% badanych. Na kolejnym miejscu znalazły się oczekiwania
związane z produktami i usługami (20%), a na trzecim - śledzenie opinii
klientów (17%). Promocje mają największe znaczenie dla kobiet (37%
wskazań i +12p.p. przewagi nad mężczyznami). Z kolei panowie większą
uwagę zwracają na śledzenie opinii klientów (22%, +10p.p.),
innowacyjność marki (21%, +7p.p.), CSR (17%, +5p.p.) oraz obecność
w mediach społecznościowych (21%, +14p.p.). Ich wskazania są
generalnie bardziej różnorodne niż kobiet, które zdecydowanie
postawiły na promocje.

Wykres 10: W jakich obszarach masz oczekiwania wobec marek?
Raport Love Brands, N=1037, internauci
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20%
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W przypadku osób w różnym wieku oczekiwania wobec marek są
podobne jak w przypadku ogółu internautów, jednak są pokolenia,
które zdecydowanie się wyróżniają. Należy do nich pokolenie Z, których
przedstawiciele stawiają przede wszystkim na media społecznościowe
(33%), następnie produkty i usługi (22%) oraz śledzenie opinii klientów
(19%). Najważniejsze dla ogółu Polaków promocje, uzyskały w tym
przypadku 13% wskazań. Jednocześnie, warto wspomnieć, że promocje
są zdecydowanie najważniejsze dla najstarszych konsumentów i można
zaobserwować, że wraz z wiekiem badanych ich rola rośnie. Im młodszy
konsument, tym większe znaczenie mediów społecznościowych oraz
innowacyjności i śledzenia opinii klientów.

Pokolenie Z
Wykres 11: W jakich obszarach masz oczekiwania wobec marek?
Raport Love 4 Brands, N=126, pokolenie Z

33%
21%

mediów społecznościowych
produktów / usług
śledzenia opinii klientów
innowacyjności
promocji
komunikacji i reklamy
CSR (społecznej odpowiedzialności)
kanałów sprzedaży
żadne z powyższych

19%
14%
13%
13%
12%
5%
18%

Wykres 12: W jakich obszarach masz oczekiwania wobec marek? (promocje)
Raport Love 4 Brands, N=1037, internauci

Silver Power

70%
53%

Pokolenie X

54%

Xennials

31%

Old Millennials

20%

Young Millennials
Pokolenie Z

12%
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If people believe
they share values
with a company,
they will stay loyal
to the brand.

[Howard Schultz]
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Promocje

Analizując głębiej promocje jako obszar wymagań wobec lubianych
marek, warto wspomnieć, że Polacy, którzy zwracają na nie uwagę,
oczekują przede wszystkim promocji atrakcyjnych, a następnie częstych
i tych, organizowanych dla stałych klientów. Wydaje się więc, że nasza
sympatia do marek i lojalność wobec nich zależy bezpośrednio od tego,
czy marka prowadzi działania promocyjne skierowane do swoich
stałych odbiorców. Promocje skierowane do stałych klientów są
szczególnie ważne dla mężczyzn. Generalnie panowie częściej
opowiedzieli się za każdym zaproponowanym typem działania
promocyjnego.

Wykres 13: Jakie wymagania wobec marek masz w obszarze promocji?
Raport Love 4 Brands, N=321, internauci zwracający uwagę na aspekt promocji

36%

35%

35%
31%

29%
24%

aby marka oferowała atrakcyjne promocje
aby marka tworzyła oferty specjalne
aby marka oferowała częste promocje
aby marka tworzyła promocje dla stałych klientów
aby marka organizowała wyprzedaże produktów / usług
aby marka tworzyła promocje dla indywidualnych klientów
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Wymagania w obszarze promocji różnią się także pomiędzy
przedstawicielami różnych grup wiekowych. Częste promocje są
szczególnie ważne dla osób z pokolenia Silver Power (61%). Najmłodsza
część badanych ceni przede wszystkim promocje organizowane dla
stałych klientów (51%). Natomiast aby zachęcić do zakupów starszych
milenialsów marki powinny tworzyć oferty specjalne (51%).

Wykres 14: Jakie wymagania wobec marek masz w obszarze promocji?
Raport Love 4 Brands, N=321, internauci zwracający uwagę na aspekt
promocji

44%
28%
38%

aby marka oferowała częste promocje

30%
35%

71%
44%
47%
31%

aby marka oferowała atrakcyjne promocje

43%
32%

40%
51%
47%
35%

aby marka tworzyła promocje dla stałych klientów

23%
20%

24%
28%
25%
51%

aby marka tworzyła oferty specjalne

35%
13%

35%
22%
37%
17%

aby marka tworzyła promocje dla indywidualnych klientów

21%
21%

24%
13%
30%
20%

aby marka organizowała wyprzedaże produktów / usług

27%
27%

10%
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Pokolenie Z
Young Millenials
Old Millenials
Xenials
Pokolenie X
Silver Power
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Produkty i usługi

Przejdźmy teraz do wymagań w obszarze produktów i usług. W tym
wypadku Polacy przede wszystkim stawiają na jakość (52%), dopiero
potem na odpowiednią cenę (48%) czy funkcjonalność (42%).
Potwierdza to nasze poprzednie stwierdzenia, że, jeśli chodzi o marki
ulubione, polscy konsumenci stawiają na jakość, choć cena jest
wskazywana zaraz na drugim miejscu. Warto podkreślić, że preferencje
kobiet i mężczyzn w obszarze produktów są bardzo podobne, jedynie
kobiety nieco częściej wskazują, że oczekują, aby produkty były
funkcjonalne (48% vs 37%), a mężczyźni - aby ich cena była
odpowiednia (50% vs 46%).

Wykres 15: Jakie wymagania wobec marek masz w obszarze produktów i usług?
Raport Love 4 Brands, N=208, internauci zwracający uwagę na aspekty produktowe

52%

48%

aby produkty / usługi były wysokiej jakości
aby produkty / usługi były funkcjonalne
aby produkty / usługi były niszowe

42%

36%

29%

aby cena produktów / usług była odpowiednia
aby produkty / usługi były prestiżowe
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W przypadku osób w różnym wieku wymagania w obszarze produktów
i usług różnią się o wiele bardziej niż w przypadku kobiet i mężczyzn.
Unikalność i wysoka jakość są ważne przede wszystkim dla najstarszych
osób, natomiast xenialsi stawiają głównie na funkcjonalność produktów
czy usług (68%). W największym stopniu na cenę stawiają osoby
należące do pokolenia X. Średnio badani wskazali przynajmniej 2
wymagania wobec produktów, przy czym najwięcej osoby najstarsze
(2,94), a następnie xenialsi (2,25) i starsi milenialsi (2,05).

Wykres 16: Jakie wymagania wobec marek masz w obszarze produktów
i usług?
Raport Love 4 Brands, N=208, internauci zwracający uwagę na aspekty
produktowe

61%
56%
47%

aby produkty / usługi były wysokiej jakości

43%
50%

69%
44%
47%
43%

aby cena produktów / usług była odpowiednia

54%
50%

69%
33%
36%
41%

aby produkty / usługi były funkcjonalne
68%
25%

44%
44%
26%
36%

aby produkty / usługi były prestiżowe

50%
10%

56%
28%
20%
38%

aby produkty / usługi były niszowe

11%
50%

56%
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Pokolenie Z
Young Millenials
Old Millenials
Xenials
Pokolenie X
Silver Power
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Brand is not a
product, that's for
sure; it's not one
item. It's an idea,
it's a theory, it's a
meaning, it's how
you carry yourself.
It's aspirational, it's
inspirational.
[Kevin Plank]
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Śledzenie opinii klientów

Śledzenie opinii jako ważny aspekt aktywności lubianej i kupowanej
marki wskazało ponad 17% badanych. Ponad połowa z nich oczekuje,
aby reagowała sprawnie na reklamacje i uwagi od klientów. Prawie
połowa - bo 49% - oczekuje, że marka będzie kierować się opiniami
i pomysłami konsumentów w procesie rozwoju produktów i usług,
a 42% zwraca uwagę, czy marka stale obserwuje poziom satysfakcji jej
klientów, a 41% czy marka reaguje na reklamacje i uwagi. W tym
zakresie, podobnie jak w zakresie produktowym, preferencje kobiet
i mężczyzn są bardzo podobne.

Wykres 17: Jakie wymagania wobec marek masz w obszarze śledzenia opinii klientów?
Raport Love 4 Brands, N=174, internauci zwracający uwagę na śledzenie opinii

53%
49%
42%

aby marka reagowała na reklamacje i uwagi od klientów
aby marka kierowała się opiniami i pomysłami klientów w procesie rozwoju produktów / usług
aby marka stale obserwowała poziom satysfakcji klientów
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Najwięcej wymagań wobec marek w obszarze śledzenia opinii klientów
wskazali konsumenci najstarsi (średnio 2,4), ale zaraz za nimi pod
kątem liczby wymagań uplasowali się konsumenci z pokoleń Y i Z,
wskazując średnio 1,5 obszaru na osobę. Co ciekawe, podczas gdy
dojrzali konsumenci (Silver Power i Xennials) wskazują przeważnie, że
oczekują, aby marka reagowała na ich reklamacje, młodsi doceniają już
znacznie częściej, gdy marka też obserwuje stale poziom ich satysfakcji
z zakupów i zaprasza ich do współtworzenia produktów i usług.
Wyjątkiem są osoby z pokolenia Silver Power, które generalnie
w każdym obszarze uzyskały najwyższe wyniki w kontekście wymagań.

Wykres 18: Jakie wymagania wobec marek masz w obszarze śledzenia opinii klientów?
Raport Love 4 Brands, N=174, internauci zwracający uwagę na śledzenie opinii

Pokolenie Z
Young Millenials
Old Millenials
Xenials
Pokolenie X
Silver Power

93%

80%

80%

73%

60%

59%

55%
50%
43%

45%

43%

44%

40%
33%

35%

25%
22%
15%

aby marka
reagowała na
reklamacje i uwagi
od klientów

aby marka kierowała się
opiniami i pomysłami
klientów w procesie
rozwoju produktów / usług
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aby marka stale
obserwowała poziom
satysfakcji klientów
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If you’re competitorfocused, you have to
wait until there is a
competitor doing
something. Being
customer focused
allows you to be
more pioneering.
[Jeff Bezos]
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Innowacyjność

Okazuje się, że marka musi „trzymać rękę na pulsie”, aby zdobyć
uznanie konsumentów. Ważne jest, żeby była otwarta no nowe
rozwiązania, a także, by była liderem w swojej kategorii i oferowała
nowoczesne produkty. To dość poważne wymagania w kontekście
szybko zmieniających się warunków rynkowych i ogromnego tempa
rozwoju technologii. Sprawdźmy więc, dla kogo innowacyjność jest
najważniejsza. Okazuje się, że na ten aspekt częściej uwagę zwracają
kobiety. W zasadzie każdy aspekt innowacyjności, czyli otwartość, bycie
liderem i nowoczesne projekty w ofercie, zyskały wsród nich więcej
o +6-11p.p. wskazań niż wśród mężczyzn.

Wykres 19: Jakie wymagania wobec marek masz w obszarze innowacyjności?
Raport Love 4 Brands, N=179, internauci zwracający uwagę na innowacyjność

49%
48%
45%

aby marka była otwarta na nowe rozwiązania i innowacje
aby marka była liderem w swojej kategorii
aby marka oferowała nowoczesne produkty / usługi
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Innowacyjność to kolejny obszar, gdzie najstarsi konsumenci wskazali
najwięcej wymagań, ale warto też podkreślić, że osoby w pozostałych
grupach wiekowych także mają ich dużo, bo średnio ponad 1,5 każdy,
a ponadto wskazania na każdy z aspektów innowacyjności są dość
podobne. Jedynie grupa starszych milenialsów ma wyraźnie wyższe
wymagania w kontekście bycia liderem i otwartości na nowe
rozwiązania,

Wykres 20: Jakie wymagania wobec marek masz w obszarze innowacyjności?
Raport Love 4 Brands, N=179, internauci zwracający uwagę na innowacyjność

Pokolenie Z
Young Millenials
Old Millenials
Xenials
Pokolenie X
Silver Power

78%

67%

67%

56%
52% 51%

43% 43%

50%

50%

50%

49%

50%

45%
41%

aby marka była
otwarta na nowe
rozwiązania i innowacje

39%

41%

aby marka była
liderem w swojej
kategorii
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40%

aby marka oferowała
nowoczesne
produkty / usługi
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Innovation is taking
two things that
already exist and
putting them together
in a new way.
[Tom Freston]
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Media społecznościowe

Analizując oczekiwania wobec marek w obszarze mediów
społecznościowych, można powiedzieć, że przede wszystkim liczy się
obecność. Tak deklaruje połowa osób, które wskazały ten obszar za
istotny, jeśli chodzi o budowę sympatii do marki. 41% zwraca z kolei
uwagę na angażujące i ciekawe treści, ale - jak się okazuje - nie tylko
kontent ale i responsywność jest dla konsumentów równie ważna.
Zdobyła także 41% głosów. Wymagania kobiet i mężczyzn w kontekście
innowacyjności są bardzo podobne, aczkolwiek trzeba podkreślić, że
panowie częściej oczekują angażujących i ciekawych treści (44%
wskazań, +8p.p.).

Wykres 21: Jakie wymagania wobec marek masz w obszarze mediów społecznościowych?
Raport Love 4 Brands, N=179, internauci zwracający uwagę na media społecznościowe

50%
41%
41%

aby marka była obecna w różnych mediach społecznościowych
aby marka publikowała ciekawe i angażujące treści
aby marka reagowała na posty, komentarze i wiadomości na swoich profilach

Raport Love 4 Brands | Luty 2019

!37

Pod kątem wieku, na uwagę zasługuje grupa milenialsów, szczególnie
starszych, którzy wskazują najwięcej wymagań wobec marki, jeśli
chodzi o jej obecność w social media. Widać też jednak, że sama
obecność przestaje mieć znaczenie dla młodszych badanych młodszych milenialsów i przedstawicieli pokolenia Z. Jest to dla nich już
po prostu oczywiste. Zwracają natomiast znacznie cześciej uwagę na
kontent i responsywność marek w tych kanałach komunikacji.

Young Millennials
Wykres 22: Jakie wymagania wobec marek masz w obszarze mediów społecznościowych?
Raport Love 4 Brands, N=100, młodsi milenialsi

48%

40%

38%

aby marka reagowała na posty, komentarze i wiadomości na swoich profilach
aby marka publikowała ciekawe i angażujące treści
aby marka była obecna w różnych mediach społecznościowych

Old Millennials
Wykres 23: Jakie wymagania wobec marek masz w obszarze mediów społecznościowych?
Raport Love 4 Brands, N=54, starsi milenialsi

65%

57%

52%

aby marka była obecna w różnych mediach społecznościowych
aby marka publikowała ciekawe i angażujące treści
aby marka reagowała na posty, komentarze i wiadomości na swoich profilach
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CSR

CSR, czyli Społeczna Odpowiedzialność Biznesu to obszar, w którym
liczy się przede wszystkim zaangażowanie marki (41%). 35% osób, które
posiadają wymagania w tej kwestii, oczekuje także, że marka będzie
organizować eventy, które mają na celu pomoc potrzebującym.
Proekologiczną działalność jako pożądaną wskazało 30% osób.
Mężczyżni częściej doceniają, gdy marka wspiera lokalne inicjatywy
(35%, +19p.p. w porównaniu do kobiet). Badane konsumentki natomiast
częściej chcą, aby marka inwestowała w ochronę środowiska (37%,
+17p.p.) i wspierała młodych, zdolnych ludzi (32%, +11p.p.).

Wykres 24: Jakie wymagania wobec marek masz w obszarze CSR?
Raport Love Brands, N=148, internauci, dla których ważny jest aspekt CSR

41%
35%
30%
27%
27%
26%

aby marka była zaangażowana społecznie
aby marka organizowała eventy charytatywne, mające na celu pomoc potrzebującycm
aby marka była proekologiczna
aby marka wspierała lokalne inicjatywy
aby marka inwestowała w ochronę środowiska
aby marka wspierała młodych, zdolnych ludzi
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Badani wskazali średnio prawie 2 obszary działań, jakie marka
powinna podejmować w obszarze CSR. Najstarsi konsumenci
zadeklarowali ich stosunkowo najmniej, bo 1,3 na osobę. Najwięcej
z kolei obszarów społecznie pozytywnych, wybrały osoby w wieku
25-44 lata (xenialsi i osoby z pokolenia X) oraz najmłodsi konsumenci
z pokolenia Z (ponad 2 w obu przypadkach). Wśród badanych
zdecydowanie najczęstsze wskazanie dla marek to po prostu
zaangażowanie społeczne, natomiast im młodsze osoby, tym wybierały
więcej różnorodnych obszarów aktywności CSR. W przypadku
najmłodszych badanych (pokolenie Z) najwięcej głosów zdobyły
inwestycje w ochronę środowiska, a wśród młodych milenialsów - akcje
charytatywne i wsparcie osób potrzebujących.

1

2

3

Pokolenie Z

Inwestycje
w środowisko

Zaangażowanie
społeczne

Marka
proekologiczna

Young Millennials

Akcje
charytatywne

Zaangażowanie
społeczne

Inwestycje
w środowisko

Old Millennials

Zaangażowanie
społeczne

Lokalne
inicjatywy

Akcje
charytatywne

Xennials

Zaangażowanie
społeczne

Marka
proekologiczna

Wsparcie
młodych
zdolnych

Pokolenie X

Akcje
charytatywne

Inwestycje
w środowisko

Zaangażowanie
społeczne

Silver Power

Zaangażowanie
społeczne

Marka
proekologiczna

Lokalne
inicjatywy
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Brand is holistic
sum od customers’
experiences,
composed of visual,
tonal and
behavioural brand
components, many
od which are shaped
by interaction
design.
[Kate Kaplan]
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Kanały sprzedaży

W kontekście wymagań związanych z kanałami sprzedaży,
najważniejsze jest to, aby marka była obecna w wielu, tj. nie tylko
stacjonarnie, online lub mobilnie (51%), ale także, aby - niezależnie od
kanału - ceny produktów oferowanych przez markę były takie same,
czyli np. nieróżniące się w sieci i sklepie stacjonarnym. 37% osób, które
mają wymagania w kontekście kanałow sprzedaży do marki, wskazało
także, że marka musi być dostępna mobilnie, czyli umożliwiać zakup na
smartfonie bądź tablecie. Na konieczność posiadania kanału
mobilnego przede wszystkim wskazały kobiety, zaś na pozostałe
elementy badani panowie.

Wykres 25: Jakie wymagania wobec marek masz w obszarze kanałów sprzedaży?
Raport Love 4 Brands, N=86, internauci zwracający uwagę na kanały sprzedaży

51%
50%
37%

aby marka posiadała wiele kanałów sprzedaży (np. stacjonarne i internetowe)
aby ceny produktów / usług były takie same, niezależnie od kanału sprzedaży
aby marka marka posiadała mobilny kanał sprzedaży
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Komunikacja i reklama

Komunikacja i reklama to obszar, w którym konkretne wymagania
wobec ulubionych marek stawia co 10. konsument. Tutaj większość
badanych (54%) oczekuje, że marka nie będzie „zasypywać” ich
skrzynek pocztowych licznymi ofertam. Szczególnie ważne jest to
w przypadku mężczyzn - 60%. Co ciekawe, aż 47% oczekuje, że marka
będzie stosowała w kontaktach z nimi formalną formę komunikacji.
Tutaj z kolei zdania są podzielone - bo 44% z kolei preferuje
komunikację nieformalną. Pozytywną informacją jest, że newslettery
wysyłane drogą mailową i informujące o nowościach są mile widziane
przez aż 38% Polaków, którzy mają konkretne wymagania do marek w
obszarze komunikacji i reklamy.

Wykres 26: Jakie wymagania wobec marek masz w obszarze kanałów sprzedaży?
Raport Love 4 Brands, N=86, internauci zwracający uwagę na kanały sprzedaży

54%
47%
44%
39%

aby marka nie "zasypywała" mojej skrzynki licznymi ofertami
aby marka stosowała formalną formę komunikacji
aby marka stosowała nieformalną formę komunikacji
aby marka wysyłała newslettery informujące o nowościach
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Współpraca ze znaną osobą

Ponad połowa (55%) badanych Polaków ma obojętny stosunek do
współpracy pomiędzy marką a znaną osobą. Pozytywnie odnosi się do
tego jedynie 17% konsumentów. Są to zdecydowanie częściej mężczyźni
(22%, +6p.p.), a także osoby najmłodsze - z pokolenia Z (36%, +17p.p.
w stosunku od ogółu badanych). Szczególnie w przypadku tej
najmłodszej grupy warto jednak zwrócić uwagę na to, że osoby do niej
należące nie tylko cześciej nż pozostali deklarowały pozytywny
stosunek do współpracy z celebrytą, ale także negatywny (31%).
Wydaje się, że w przypadku młodych Polaków, niezwykle istotne jest
dobranie odpowiedniej osoby do współpracy z marką, aby
odpowiadała temu segmentowi konsumentów. Podobna
prawidłowość, choć w nieco mniejszym stopniu, dotyczy także
mężczyzn.

Wykres 27: Co sądzisz na temat współpracy między marką a znaną osobą?
Raport Love Brands, N=1037, internauci
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Wykres 28: Co sądzisz na temat współpracy między marką a znaną osobą?
Raport Love Brands, N=1037, internauci
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Interesująco w kontekście współpracy marek ze znanymi osobami
wyglądają też wyniki w podziale na wielkość miejsca zamieszkania,
widać, że największy rozgłos taka współpraca ma szansę uzyskać
w średnich miastach. Z drugiej strony tu także mamy do czynienia
z większa liczbą nie tylko pozytywnych, ale też negatywnych ocen.

Wykres 29: Co sądzisz na temat współpracy między marką a znaną osobą?
Raport Love Brands, N=1037, internauci
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Part of brand
management is what
you don't do, not
what you do.
[Christie Hefner]
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Rezygnacja z marki

Rezygnacja z marki to moment, którego obawiają się właściwie wszyscy
zarządzający sprzedażą, czy marketingiem. Zawsze takim zdarzeniom
towarzyszą pytania, dlaczego klient porzuca naszą markę, czy
rezygnuje z zakupów w kategorii, czy może kieruje się do konkurencji i co
spowodowało jego decyzję. Okazuje się, że odpowiedź nie jest prosta.
Stosunkowo najwięcej konsumentów jako okoliczność porzucenia marki
wskazała spadek jakości jej produktów (24%), ale zaraz na kolejnych
miejscach z wynikiem oscylującym wokół 20% znalazły się pogorszenie
jakości obsługi i nieuwzględnienie reklamacji. Są to ewidentne
operacyjne błędy marki. Na kolejnych miejscach mamy jednak też
bardziej wizerunkowe wskazania - gdy marka staje się bardziej
powszechna, czy mniej innowacyjna. Co 4. klient zrezygnuje, gdy marka
nie będzie dostępna sprzedażowo w sieci lub mobilnie.

Wykres 30: Jeśli rezygnujesz z zakupów produktów / usług jakiejś marki, to z jakich powodów?
Raport Love Brands, N=1037, internauci

24% 22%
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17%
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gdy spadnie jakość oferowanych produktów lub usług
gdy pogorszy się jakość obsługi
gdy marka nie uwzględni mojej reklamacji
gdy marka nie będzie innowacyjna
gdy marka spowszednieje
gdy dojdzie do kryzysu wizerunkowego
gdy nie można kupić produktów lub usług marki przez internet
gdy marka nie ma aplikacji lub responsywnej strony mobilnej
żadne z powyższych
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Niezależnie od płci konsumentów, wskazania powodów rezygnacji są
podobne, widać natomiast znaczne różnice w zależności od wieku
badanych. Osoby z pokolenia Silver Power zniechęcą się do marki
przede wszystkim w sytuacji nieuwzględnienia ich reklamacji (62%).
Wydają się też być bardziej wrażliwi niż pozostali na kryzysy
wizerunkowe. Niezależnie od pokolenia (z wyjątkiem osób w wieku 55+),
największe ryzyko porzucenia marki występuje, gdy pogorszy się jakość
jej produktów bądź obsługi.

Wykres 31: Jeśli rezygnujesz z zakupów produktów / usług jakiejś marki, to z jakich powodów?
Raport Love Brands, N=1037, internauci
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Najmłodsze osoby wskazały generalnie najmniej powodów rezygnacji
z ulubionej marki. Ta najmniejsza skłonność do wskazywania
okoliczności rezygnacji z marki wśród najmłodszych konsumentów jest
spójna z faktem, że wcześniej wskazali też mniej wymagań co do
lubianych marek. Czyżby ta grupa była mniej wymagająca wobec
marek i bardziej tolerancyjna wobec ich mniejszych „wpadek”? A być
może wizerunek marek jest w tej grupie bardziej trwały i mniej
powiązany bezpośrednio z samym produktem, a bardziej z określonym
stylem życia, unikalnością czy statusem? Wyniki wydają się na to
wskazywać. Jednocześnie, warto wspomnieć, że ta - najmłodsza grupa
konsumentów - lubi marki w najmniejszej liczbie kategorii. Wydaje się
zatem, że niektórych marek młodzi badani nie rozważają nawet jako
warte lubienia.

Wykres 32: Jeśli rezygnujesz z zakupów produktów / usług jakiejś marki, to z jakich powodów?
Raport Love 4 Brands, N=1037, internauci

2,38

Silver Power
Pokolenie X

1,30
1,47

Xenials

1,59

Old Millenials
Young Millenials
Pokolenie Z

1,15
1,10

Raport Love 4 Brands | Luty 2019

!51

Ciekawe wnioski można też wysnuć analizując konsumentów w podziale
na wielkość miejsca zamieszkania. Okazuje się, że mieszkańcy
największych aglomeracji są podobnie „pobłażliwi” dla marek jak
najmłodsi badani. Wskazali najmniej okoliczności rezygnacji z zakupów
ulubionych marek (0,8 vs 1,3 wśród wszystkich badanych). Najczęściej
też nie dotyczyła ich żadna zaproponowana w badaniu okoliczność
(65% vs 20%).

Wykres 33: Jeśli rezygnujesz z zakupów produktów / usług jakiejś marki, to z jakich powodów?
Raport Love Brands, N=1037, internauci
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Negatywne doświadczenia

Przyjrzyjmy się teraz konkretnym sytuacjom, które sprawiają że Polacy
czują się zniechęcani do zakupu produktów i usług danej marki. W tym
wypadku najbardziej niekorzystna dla marki jest nieprofesjonalna
obsługa (24%), która nie posiada wiedzy asortymentowej (20%),
a także różnice w cenach na metkach, czy półkach w sklepie i „przy
kasie”. Jednoczesne, trzeba zauważyć, że żadna okoliczność nie zdobyła
pozycji dominującej. Konsumenci wskazują raczej różne sytuacje.
Mężczyźni są nieco bardziej wrażliwi na wszystkie zaproponowane
w badaniu okoliczności, w szczególności denerwuje ich nieprofesjonalna
obsługa (20%, +7p.p.) i brak bieżącej aktualizacji newsletterów przez
firmy (19%, +5p.p.).

Wykres 34: Jakie doświadczenie zniechęca Cię do zakupów produktów / usług danej marki?
Raport Love 4 Brands, N=1037, internauci
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18%

gdy obsługa jest nieprofesjonalna
gdy ceny na metkach okazują się różnić się od tych , które faktycznie mam zapłacić
gdy obsługa nie posiada wiedzy asortymentowej
gdy promocje i ceny różnią się w zależności od kanału zakupowego
gdy po kliknięciu na reklamowany produkt zostaję przekierowana/y na stronę sklepu, ale nie do konkretnego produktu, który chciałam/em zobaczyć
gdy marka nie aktualizuje na bieżąco newsletterów do indywidualnych klientów, np. dostaję informacje o promocjach, z których już skorzystałam/em
żadne z powyższych
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76% przedstawicieli pokolenia Silver Power zniechęci nieprofesjonalna
obsługa, a brak wiedzy asortymentowej wśród pracowników obsługi
60% z nich. Widać, że dla osób w tej grupie wiekowej doświadczenie
w sklepie i kontakt ze sprzedawcą ma zdecydowanie większe znaczenie
niż w przypadku młodszych badanych. Osoby z tej grupy wskazały też
generalnie znacznie więcej okoliczności rezygnacji z zakupów niż
pozostali (2,4 vs 1,3 w przypadku ogółu badanych). Najmłodsze osoby
z kolei wskazują najmniej okoliczności powodujących zaprzestanie
zakupów, a jeśli już je wskazują, to w wyrównanym stopniu są to
wszystkie zaproponowane w badaniu. Mimo tego, iż osoby poniżej 54
roku życia generalnie są mniej wrażliwe na wszystkie zaproponowane
sytuacje, warto jednak pamiętać, że między 20% a 30% zrezygnuje
z zakupu w każdej z zaproponowanych, m.in. gdy obsługa jest
nieprofesjonalna lub nie ma wystarczającej wiedzy o produktach,
a także, gdy marka będzie prowadzić niejasną politykę cenową lub
organizować nieprofesjonalne kampanie internetowe.

Wykres 35: Jakie doświadczenie zniechęca Cię do zakupów produktów / usług danej marki?
Raport Love 4 Brands, N=1037, internauci
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Okazuje się, że podobnie jak w przypadku rezygnacji z marki, również
sytuacje zniechęcające do zakupów, są najmniej odczuwane przez
osoby z największych miast. Aż 64% badanych w tej grupie nie
utożsamia się z żadną z zaproponowanych w badaniu okoliczności.
Wskazania w pozostałych typach lokalizacji są dość podobne do siebie,
aczkolwiek można zauważyć, że najwięcej okoliczności wskazały osoby
z mniejszych miast, do 100 tys. mieszkańców. Oni też częściej zwracają
uwagę na nieadekwatne przekierowania w kampaniach reklamowych
oraz nieścisłości polityki cenowej pomiędzy kanałami zakupowymi.

Wykres 36: Jeśli rezygnujesz z zakupów produktów / usług jakiejś marki, to z jakich powodów?
Raport Love Brands, N=1037, internauci
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Mobile Institute to nowoczesna firma badawcza. Od 5 lat pomagamy na co dzień
firmom i markom budować pozytywne doświadczenia konsumentów zgodnie z naszym
motto „make your customers proud”, a tym samym zwiększać ich sprzedaż i przewagę
rynkową.

Trzymamy rękę na „pulsie rynku” śledząc najnowsze trendy i publikując raporty
w ważnych dla biznesu tematach, m.in. dotyczących wymagań wobec marek, czy
zwyczajów i ścieżek zakupowych. Mamy przyjemność działać w tym zakresie m.in. z takimi
markami jak Allegro, Visa, Interia czy Izba Gospodarki Elektronicznej.

Wykorzystujemy własne zaawansowane technologicznie narzędzia badawcze, w tym
system responsywnych ankiet elektronicznych opinie.mobi, platformę społecznościową
Brand Heroes i panel raportowy online pozwalający na dostęp do wyników badań
w trybie 24/7 oraz wygodną analizę i obserwację trendów.

Chętnie pomożemy Ci poznać wymagania Twoich klientów. Skorzystaj z jednej z naszych
kliento-centrycznych usług:

Badania internautów

Wielokanałowy monitoring opinii i satysfakcji (sklepy stacjonarne - online mobile - social media - mailingi - sms’y)

Tworzenie i zarządzanie społecznościami zaangażowanych klientów marek
w ramach platformy brandheroes.club

Opracowywanie strategii biznesowych opartych na danych

Segmentacja klientów

Szkolenia firm w zakresie trendów rynkowych i zachowań konsumenckich

Obsługa informacyjna menedżerów, tzw. „data concierge”

Wykorzystaj swój kod rabatowy na pierwsze badanie. Na hasło „make your customers
proud” otrzymasz 10% zniżki.

Do usłyszenia!

Katarzyna Czuchaj-Łagód
Dyrektor zarządzający
Mobile Institute
kasia@mobileinstitute.eu
664 446 226

zobacz więcej
na mobileinstitute.eu
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dziękujemy za zainteresowanie
czekamy na Twoje pytania:
biuro@mobileinstitute.eu

